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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 30.08.2017

București, 30 august 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare
nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)           Reglementare

Proiectul de Normă privind metodologia de calcul a tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi
de tramvaie (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Regulament pentru modificarea pct.3 (referitor la taxa de funcţionare aplicabilă brokerilor de asigurare) din Anexa nr.2 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară
nr.16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (va face obiectul unui comunicat transmis ulterior);

Mandatul privind Propunerea de Regulament COM (2017) 343 a Parlamentului European și a Consiliului privind Produsul Pan-european de Pensii Personale (PEPP).

B)           Supraveghere şi control

Rezultatul controlului periodic efectuat la BRD Asset Management S.A.I. S.A.;

Rezultatul controlului periodic efectuat la S.S.I.F. Eastern Securities S.A.;

Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

C)     Autorizare – Avizare

Numirea domnului Roșoiu Laurențiu Gabriel în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.;

Modificarea documentelor fondurilor deschise de investiții AUDAS PISCATOR, PISCATOR EQUITY PLUS și MONOLITH, administrate de SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.;

Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative PENSIA MEA, administrat de CERTINVEST PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE
PENSII FACULTATIVE S.A.;

Avizarea şi reavizarea a 13 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 22 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

 

D)    Diverse

Ghidul asigurărilor de călătorie.

 

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private,
precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii
puteţi găsi pe www.asfromania.ro.
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